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Szanowni Państwo,

Dear Sirs and Madams,

rok 2015 był rokiem pełnym wyzwań dla Grupy PCC Consumer
Products Kosmet.

the year of 2015 was challenging for the PCC Consumer Products
Kosmet Group.

Pod koniec roku zakończona została rozbudowa i modernizacja zakładu
produkcyjnego w Brzegu Dolnym. Dokonano istotnej modernizacji wszystkich
części zakładu produkcyjnego, w tym zainstalowano nowe zautomatyzowane
linie rozlewcze, zmodernizowano obszar przygotowywania półproduktów
oraz stworzono strefę produkcji kosmetyków, dostosowaną do wymagań międzynarodowego standardu praktyk produkcyjnych (GMP). Dzięki inwestycji
zyskaliśmy dodatkowe moce produkcyjne i potencjał dla nowych kontraktów
i zwiększenia dywersyfikacji źródeł przychodów.

The expansion and modernisation of the production plant in Brzeg Dolny were completed at the end of the year. A significant modernisation of all
parts of the plant took place, including installing new automated filling lines,
modernising the area of the preparation of intermediates, and creating a zone
of cosmetics production adapted to the requirements of the international standard for good manufacturing practices (GMP). Thanks to the investment we
have gained additional production capacity, and the potential for new contracts and for increasing the diversification of revenue sources.

W minionym roku kontynuowaliśmy ważne projekty, związane z wprowadzeniem na rynek produktów pod naszymi markami. Odnotowaliśmy wzrost
sprzedaży w obszarze działalności Contract Manufacturing jak również w ramach segmentu własnych marek środków czystości dla przemysłu spożywczego i rolnictwa.

In the past year we proceeded with important projects related to launching products under our brands. We noted an increase in sales in the area
of Contract Manufacturing, as well as in the segment of our own brands of
cleaning agents for food and agriculture industries.

W obszarze naszej działalności na rynkach wschodnich, niesprzyjające
otoczenie polityczne, makroekonomiczne oraz mocna dewaluacja rubla białoruskiego względem twardych walut miały istotny wpływ na osiągane wyniki
i obecnie dokonujemy zmian strategii w tym obszarze.
Grupa dysponuje już dwoma nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi,
spełniającymi wysokie standardy produkcyjne - liczymy, że wypełniając oczekiwania naszych Klientów staną się one podstawą dla dalszego rozwoju.
Chciałbym podziękować za kolejny wspólny rok naszym Inwestorom, zaangażowanym Pracownikom oraz wszystkim Klientom.

In the area of our business in the Eastern markets adverse political and
macroeconomic environment and strong devaluation of the Belarusian rouble
in relation to hard currencies had a significant impact on the achieved results,
and currently we are introducing changes to strategies in this area.
The Group already has got two modern production facilities that meet
the high production standards – we hope that by meeting the needs of our
customers they will become the basis for further development.
I would like to thank our Investors, committed employees and all customers for another year together.

Z poważaniem / Yours sincerely
Andrzej Przychodny
Prezes Zarządu / Chairman of the Management Board
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TRWA ROZWÓJ SPÓŁKI
PCC CONSUMER PRODUCTS
KOSMET
THE GROWTH OF
PCC CONSUMER PRODUCTS
KOSMET CONTINUES
PCC Consumer Products Kosmet
Sp. z o.o. zatrudnia ponad 300 osób i jest
jednym z wiodących producentów chemii
gospodarczej, chemii profesjonalnej oraz
kosmetyków. Głównym obszarem działalności spółki jest produkcja wyrobów
pod markami własnymi (private label)
dla największych sieci detalicznych
w rejonie Europy Środkowo- Wschodniej. Do największych jej klientów należą
m.in. Biedronka, Tesco, Makro, Auchan,
Kaufland, Billa czy Netto.

PCC Consumer Products Kosmet
Sp. z o.o. employs over 300 people and is
one of the leading manufacturers of household chemistry, professional chemistry
and cosmetics. The main area of activity
of the Company is manufacture of private
label products for the biggest retail chains
in the Central and Eastern Europe region.
Among its biggest customers you’ll find:
Biedronka, Tesco, Makro, Auchan, Kaufland, Billa or Netto.
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PCC CP Kosmet z sukcesem rozwija
również sprzedaż własnych linii produktowych jak brand Roko w obszarze chemii
profesjonalnej. Wśród swoich klientów ma
także globalne koncerny, dla których wytwarza produkty brandowe w ramach produkcji
zleconej.
PCC CP Kosmet successfully develops
also the sale of its own lines of products like
Roko brand in the area of professional chemistry. Global companies also belong to the
Company’s circle of customers, for whom it
manufactures brand products as part of ordered production.
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Spółka znacznie zwiększyła swoje możliwości produkcyjne
z dotychczasowych ponad 80 tys. ton do 168 tys. ton produktów rocznie
Company increased its production capabilities significantly from the previous
80 thousand tons to 168 thousand tons annually

W ostatnich latach Spółka zainwestowała
ponad 30 mln zł w modernizację hali i urządzeń produkcyjnych. Dzięki uruchomieniu
nowych linii i zainstalowaniu 16 nowych
mieszalników wraz z systemem sterowania
oraz dozowania surowców, Spółka znacznie
zwiększyła swoje możliwości produkcyjne
z dotychczasowych ponad 80 tys. ton do 168
tys. ton produktów rocznie. Zainwestowała
także w nowe pomieszczenia laboratoryjne
oraz magazyn.
Obecność w Grupie Kapitałowej PCC
oraz lokalizacja na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym umożliwia bezpośredni dostęp do kluczowych surowców
wykorzystywanych w produkcji oraz do zaplecza logistycznego. Dzięki temu produkty

PCC CP Kosmet są innowacyjne i przystępne cenowo.
Od 2006 roku przychody PCC CP Kosmet stale rosną. Od 2010 r. do 2015 r. przychody Spółki wzrosły o 84%, podczas gdy
wartość rynku chemii gospodarczej w Polsce
tym samym czasie wzrosła zaledwie o 19,8%.
Wynik ten jest rezultatem trendów, jakie
obserwujemy na rynku chemii gospodarczej
w Polsce:
• wzrost wartości sprzedaży sektora domowej chemii gospodarczej,
• rozwój rynku Private Label,
• wzrost znaczenia nowoczesnego kanału
dystrybucji,
• poszukiwanie oszczędności przez producentów markowych,

•

rosnące zapotrzebowanie na środki
czystości do sprzątania profesjonalnego.
Lata 2011-2013 były przełomowymi w realizacji strategii handlowych i uzyskiwanych
przychodów. Udało się zwiększyć dywersyfikację portfela klientów i poszerzyć działania
na rynku Contract Manufacturingu. Jednocześnie rozpoczęto proces restrukturyzacji
portfela klientów. Rozpoczęto również modernizację zakładu produkcyjnego w Brzegu
Dolnym, która została sfinalizowana z końcem 2015 roku. W okresie, w którym realizowano inwestycję, możliwość wzrostu była
ograniczona.
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Sprzedaż [mln PLN],
lata 2006-2015
Sale [mln PLN],
years 2006–2015,

136

2013

2014

127

86

45

2006

In the last years the Company invested
over 30m PLN in the modernization of the
production hall and equipment. Due to launching new lines and installing 16 new mixers
with the control and raw material dosing system, the Company increased its production
capabilities significantly from the previous
80 thousand tons to 168 thousand tons annually. It has also invested in new laboratories
and warehouse.
Membership in the PCC Capital Group
and the location in the industrial park in
Brzeg Dolny enables direct access to key resources used in the manufacturing and logistics. That is why PCC CP Kosmet products
are innovative and at an affordable price.

137
117

9

49

2007

67

69

2009

2010

55

2008

2011

From 2006 to 2015, revenue of PCC
CP Kosmet increased by over 82m PLN
(increase of 84%) whereas the value of the household chemistry market in Poland during
the same period increased by just 19.8%.
This result is caused by trends, which we
can observe on the market of the household
chemistry in Poland:
• the increase of the value of sale of the
household chemistry sector,
• development of the private label market,
• he increase in importance of the modern distribution channel,
• looking for savings by the brand manufacturers,

2012

•

2015

the increasing demand for the cleaning
agents for professional cleaning.
The period between 2011 and 2013 was
a breakthrough time in the implementation
of the trade strategies and the achieved revenues. We managed to increase diversification
of our customer’s portfolio and to expand
activities in the Contract Manufacturing
market. At the same time we begun the process of restructuring the customer portfolio.
We had also began the modernization of the
manufacturing plant in Brzeg Dolny which
was finalized by the end of 2015. The period
when the investment was implemented gave
little room for growth.
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STRATEGIA
NA NAJBLIŻSZY CZAS:
PRIVATE LABEL
STRATEGY FOR
THE NEAREST FUTURE:
PRIVATE LABEL
Private Label (marka własna) to linia produktów wyprodukowanych dla konkretnego dystrybutora czy sieci handlowej
i sprzedawanych pod ich logo. Produkty
linii marki własnej detalistów stanowią tańszą alternatywę dla wyrobów
lokalnych i międzynarodowych marek
uznanych producentów. Ideą sektora
Private Label jest oferowanie produktów charakteryzujących się stosunkowo
wysoką jakością w korelacji z ceną.

Private label is a product line manufactured for a specific distributor or a trading
network and sold under their logo.
Private label products for retailers are
a cheaper alternative for local products
and international brands of renowned
manufacturers. The idea of the Private
Label sector is to offer products which
have a good quality to price ratio.

12
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Obecnie trwają intensywne prace nad ekspansją na rynek
niemiecki, włoski, francuski i brytyjski, nie zamykając się także
na inne rynki europejskie

Najważniejszym celem, jaki postawiła
sobie Spółka w kategorii Private Label, jest
ugruntowanie pozycji wśród największych
klientów poprzez koncentrację tylko na
kontraktach o wysokich wolumenach. Poza
obecnymi klientami, Spółka widzi szansę
w zdobyciu kontraktów jeszcze wśród 1-2
kluczowych graczy na rynku polskim. W kolejnych latach, poza utrzymaniem obecnego portfela klientów krajowych, PCC CP
Kosmet zamierza skupić się na zdobywaniu
klientów w Europie Zachodniej, gdzie obecnie widoczna jest wyraźna tendencja do
poszukiwania alternatywnych dostawców
z Europy Wschodniej. Polscy producenci
wykazują większą elastyczność w produko-

waniu mniejszych partii wyrobów (poniżej 1
mln sztuk rocznie) oraz mają zdecydowanie
niższe koszty wytworzenia, co pozytywnie
wpływa na ich pozycję konkurencyjną w porównaniu do obecnych liderów rynku europejskiego. Niewątpliwą przewagą Spółki jest
jej usytuowanie geograficzne na doskonale
skomunikowanym szlaku transportowym, łączącym Polskę z Europą Zachodnią. Obecnie
trwają intensywne prace nad ekspansją na rynek niemiecki, włoski, francuski i brytyjski,
nie zamykając się także na inne rynki europejskie, gdzie udział Private Label stanowi
istotną część rynku.
Ze względu na wydłużony czas modernizacji zakładu produkcyjnego w Brzegu Dol-

nym, efekty obecnie podejmowanych działań
będą widoczne dopiero po 2016 roku.
W ramach tej właśnie inwestycji, w budynku produkcyjnym wydzielona została
specjalna strefa, która pozwoli na rozwój produkcji kosmetyków. Do tej pory Spółka miała
możliwość wytwarzania tylko podstawowych
kosmetyków, takich jak mydła w płynie, żele
pod prysznic i płyny do kąpieli. Wydzielona
strefa, spełniająca wymagania GMP i BRC najbardziej kluczowe standardy dla produkcji kosmetyków, pozwoli na pozyskiwanie
kontraktów z obszaru kosmetyki białej oraz
zmywalnej, jak szampony do włosów, płyny
do higieny intymnej, toniki i płyny micelarne.
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Currently, extensive works are under way on the expansion
to the German, Italian and British market, while remaining
open to other European markets

The most important goal of the Company in the Private Label category is to solidify its position among the largest customers
by focusing only on high volume contracts.
Apart from the current customers, the Company sees an opportunity to acquire contracts from 1-2 key players in the Polish market.
In the subsequent years, apart from maintaining the current national customer portfolio, PCC CP Kosmet intends to focus on
attracting customers form Western Europe,
where there is a visible current tendency to
seek alternative suppliers from Eastern Europe. Polish manufacturers show greater flexibility in manufacturing smaller batches of

products (below 1m a year) and have decisively lower production costs, which positively
affects their competitive position compared
to the current leaders of the European market. One certain advantage of the Company
is its geographic location in a perfectly connected transport route, connecting Poland
with Western Europe. Currently, extensive
works are under way on the expansion to the
German, Italian and British market, while
remaining open to other European markets,
where Private Label constitutes a significant
part of the market.
Due to the extended time of modernization of the manufacturing plant in Brzeg

Dolny, the effects of the current actions will
be visible only after 2016.
As part of this investment, a special zone
is marked off in the manufacturing building,
which will allow for the development of the
production of cosmetics. So far, the Company could only manufacture basic cosmetics
such as liquid soap, shower gels and bath lotions. The marked off zone, which meets the
GMP and BRC requirements - key standards
for cosmetics manufacturing, will allow to
get contracts from the white and washable
cosmetics, like hair shampoos, lotions for intimate hygiene, tonics and micellar lotions.
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GMP - NORMA
W PRODUKCJI
KOSMETYKÓW
GMP - STANDARD
IN COSMETICS
MANUFACTURING
Przemysł kosmetyczny odczuwa rosnące wymagania rynku w zakresie jakości produktów
oraz ich bezpieczeństwa. Klienci oczekują od
producentów kosmetyków, aby zapewniali
w tych obszarach jak najwyższe standardy, co
sprawia, że podstawowe procesy związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości są
niezbędne w warunkach silnej konkurencji
rynkowej. Zarówno pozyskanie nowych
klientów jak i utrzymanie nawet tych najbardziej lojalnych wobec danej marki, wymaga
od producentów nie tylko wysokich nakładów na rozwój czy też marketing, ale również
na zapewnienie najwyższej jakości na każdym
etapie procesu produkcyjnego.

The cosmetic industry senses the growing
market demands regarding the product quality
and safety. Customers expect the cosmetics
manufacturers to provide highest standards
in this respect, causing that the basic processes connected with providing safety and
quality are necessary in a highly competitive
market. Attracting new customers as well as
maintaining current ones, even the most loyal
to a given brand, requires manufacturer not
only to invest in development or marketing,
but also to provide the highest quality at every
step of the manufacturing process.
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Dobra Praktyka Produkcyjna (Good
Manufacturing Practice) to zbiór działań
zdefiniowanych w celu zapewnienia prawidłowego procesu wytwarzania wyrobów, ich
powtarzalności oraz jednorodności, poprzez
ścisły nadzór nad procesami produkcyjnymi.

Good Manufacturing Practice is a collection of actions defined in order to ensure
proper product manufacturing process, its
repeatability and uniformity, through a direct supervision over the manufacturing processes.

Standardy Dobrych Praktyk Produkcyjnych zapewniają wysoką jakość i czystość
materiałów użytych do produkcji danego
wyrobu. Zapewniają również pełną kontrolę
nad jakością oraz pochodzeniem surowców.
Stosowanie tych zasad daje konsumentom
większy poziom komfortu i pewność bezpieczeństwa produktu.

Standards of Good Manufacturing Practice ensure high quality and purity of materials used in manufacturing of a particular
product. They ensure full control over the
quality and origin of the raw materials. Using
these rules gives customers higher level of
comfort and certainty of product safety.

16
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BRC – BEZPIECZEŃSTWO
KONSUMENTA
BRC – CONSUMER’S SAFETY
BRC Global Standard – Consumer Products skierowany jest do producentów
artykułów typu „non-food” (np. producentów kosmetyków, tekstyliów, szkła,
zabawek, AGD, RTV itp.). Standard został
opracowany w sierpniu 2003 roku przez
British Retail Consortium (BRC).

BRC Global Standard - Consumer
Products is directed to manufacturers
of non-food products (e.g. cosmetics,
textile, glass, toys, household appliances
and electronics manufacturers, etc.). The
standard was created in August 2003 by
British Retail Consortium (BRC).

NORMA BRC GLOBAL STANDARD
– CONSUMER PRODUCTS wymaga wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem, zagrożeniami oraz ustanowienia odpowiednich
kontroli, udokumentowanego i skutecznego
systemu zarządzania jakością, skutecznej
kontroli standardów środowiska, wyrobów,
procesów i personelu firmy.
Standard BRC określa wymagania dotyczące dostarczania bezpiecznych i legalnych
wyrobów konsumenckich zgodnej jakości.

The BRC GLOBAL STANDARD –
CONSUMER PRODUCTS standard required a risk and threat management system,
as well as establishing appropriate controls,
documented and effective quality management system, effective environment, product,
process and company staff standard control.
The BRC standard defines requirements
regarding the supply of safe and legal consumer products with a compliant quality.

17
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NOWI KLIENCI – CONTRACT
MANUFACTURING
NEW CUSTOMERS – CONTRACT
MANUFACTURING
Contract Manufacturing to produkcja kontraktowa, podwykonawstwo.
W ramach umowy producent produkuje
z materiałów własnych lub materiałów
powierzonych, produkty dla właścicieli
marek. Różnica między Private Label
a Contract Manufacturing polega na tym,
że w ramach Contract Manufacturing
zleceniodawcą jest właściciel marki (np.
niezależny producent), ale nie jest to sieć
handlowa. W większości przypadków
producent również obsługuje zamówienia i wysyłki dla klienta. W rezultacie zleceniodawca ogranicza zapotrzebowanie
na własne moce produkcyjne i nie musi
zarządzać łańcuchem dostaw.

Contract Manufacturing is a subcontractor manufacturing. As part of an
agreement the manufacturer uses own
materials or entrusted materials to
manufacture products to the owners
of the brand. The difference between
Private Label and Contract Manufacturing is that in Contract Manufacturing the
ordering party is the owner of the brand
(e.g. independent manufacturer), but it’s
not a trading network. In most cases the
manufacturer also handles orders and
shipments for the customer. As a result
the ordering party limits the demand for
own manufacturing capacity and does
not have to manage the supply chain.
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W zakresie Contract Manufacturing,
w 2015 roku Spółka wdrożyła nowy istotny
projekt sprzedażowy. Obecnie kontynuujemy rozmowy z kolejnym międzynarodowym
koncernem. Warunkiem koniecznym do
pozyskiwania takich kontraktów jest bardzo
dobry stan techniczny zakładu produkcyjnego, gwarantujący zachowanie jakości w produktach markowych, do czego bezwzględnie
wymagane jest spełnianie norm BRC, GMP,
ISO czy AISE. Normy GMP od połowy 2013
roku są wymagane już prawem europejskim,
pozostałe normy funkcjonują w branży jako
standard. Dzięki przeprowadzanym inwestycjom, zakład produkcyjny spełnia wymagania ISO i AISE. Natomiast w zakresie BRC
i GMP jest w trakcie certyfikacji. Planowane
zwiększenie mocy produkcyjnych pozwoli na
przyjęcie kolejnych kontraktów z tego segmentu rynku.

19

In 2015 the Company implemented
a new, important sale project as part of the
Contract Manufacturing. Currently, we are
in the middle of negotiations with another
international corporation. A necessary requirement to compete for such contracts
is a very good technical condition of the
manufacturing plant, which guarantees
maintaining quality in brand products, for
which meeting the BRC, GMP, ISO or AISE
standards is necessary. GMP standards are
required by European law since 2013, other
standards are normal in the sector. Thanks
to the conducted investments, the manufacturing plant meets ISO and AISE requirements. And it is in the certification process
for BRC and GMP. The planned increase in
manufacturing capacity will allow to accept
other contracts from this segment of the
market.

20
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KIERUNEK NA WSCHÓD
TO THE EAST
Od 2012 r. jesteśmy obecni na niezwykle
perspektywicznym rynku wschodnioeuropejskim poprzez spółki zależne
- produkcyjne i handlowe – zlokalizowane w Białorusi i w Rosji, dzięki czemu
otwiera nam się dostęp do Unii Celnej
Rosji, Białorusi i Kazachstanu.

Since 2012 we are present on a very
prospective Eastern European market
via subsidiary manufacturing and trading
companies - located in Belarus and Russia, which gives us access to the Customs
Union of Russia Belarus and Kazakhstan.

Przejęcie w 2014 roku marek Cussons
przez firmę Henkel doprowadziło do dużego
zapotrzebowania na alternatywnych dostawców produktów markowych na takie rynki
jak: Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Białoruś, Ukraina
czy Rosja. W tym zakresie realizowany jest
oddzielny projekt poprzez spółkę z Grupy PCC Consumer Products Navigator, która

In 2014, the acquisition of Cussons
brand by Henkel lead to a high demand for
alternative suppliers of brand products to
such markets as: Kazakhstan, Uzbekistan,
Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Belarus, Ukraine or Russia. A separate project is being implemented in this respect, by
a company form the Group - PCC Consumer
Products Navigator, which conducts sale of

PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET
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prowadzi sprzedaż zarówno chemii gospodarczej jak i chemii profesjonalnej. Spółka
białoruska mając status rezydenta strefy ekonomicznej Grodnoinvest, ma również zwolnienia celne i podatkowe przy imporcie surowców na Białoruś oraz eksporcie towarów
do Unii Celnej (Rosja, Kazachstan, Białoruś).
Rok 2015 był bardzo trudny ze względu na
dewaluację rubla białoruskiego, ale sprzedaż
PCC CP Navigator jest konsekwentnie odbudowywana.
both household and professional chemistry.
The Belarusian company has a status of a resident in the economic zone Grodnoinvest,
it also has duty and tax exemption for raw
material import to Belarus and for export
of goods to the Customs Union (Russia, Kazakhstan, Belarus). 2015 was a difficult year
due to the devaluation of the Belarusian ruble, but the sale of PCC CP Navigator is being
consistently rebuilt.

22
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CHEMIA
PROFESJONALNA
PROFESSIONAL
CHEMISTRY
W obszarze chemii profesjonalnej
przeznaczonej do sprzątania powierzchni
w obiektach wielkopowierzchniowych
na przełomie roku 2015/2016 została
wprowadzona do sprzedaży nowa linia
ROKO HORECA - innowacyjna linia
produktów chemii profesjonalnej stworzona z myślą o branży hotelarskiej oraz
restauracyjnej.

In the sector of professional chemistry
designed for cleaning of surfaces in large
surface facilities, in the break of 2015
and 2016 a new line ROKO HORECA was
introduced - an innovative product line of
professional chemistry designed for hotel
and restaurant market.

Poza sprzedażą chemii profesjonalnej
przeznaczonej do sprzątania, w roku 2013
rozpoczęliśmy prace nad dużym projektem
związanym z przygotowaniem portfolio produktów dla przemysłu spożywczego oraz
rolnictwa. W tym celu pozyskano, działające w branży od wielu lat osoby oraz rozpo-

Apart from the sale of professional chemistry, in 2013 we have begun works on a big
project connected to preparation of the product portfolio for the food industry and agriculture. For that purpose we have acquired
persons with many years of experience in the
market and began works on creating a full
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częto prace nad stworzeniem pełnej gamy
produktów przeznaczonych m.in. do branży mleczarskiej, mięsnej, napojowej, rybnej
i tłuszczowej. Przygotowanie projektu zajęło
Spółce ponad rok czasu, co wiązało się z koniecznością rejestracji większości produktów
w Urzędzie ds. Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, gdzie niniejsza procedura zajmuje około 12 miesięcy. Produkty dedykowane do branży Food oraz Agro to produkty
wysokiej jakości wychodzące naprzeciw bardzo restrykcyjnym wymogą branży, muszą
spełniać określone normy mikrobiologiczne
oraz sanitarne. Na przełomie 2013 i 2014
roku została opracowana strategia sprzedażowo-marketingowa dla sektora spożywczego
oraz rolnictwa. Od kwietnia 2014 r. Spółka
rozpoczęła intensywne działania handlowe w zakresie pozyskiwania dystrybutorów
oraz klientów ostatecznych. Dzięki podjętym
działaniom, sprzedaż produktów w obszarze
Food oraz Agro osiągnęła 130% wzrost sprzedaży w roku 2015 vs rok 2014. Natomiast
marka ROKO stała się rozpoznawalnym
brandem w obszarze higieny ferm bydła
mlecznego, gdzie Polska jest jednym z liderów europejskich w tym obszarze rolnictwa.
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range of products for: milk, meat, beverage,
fish and fat industries. Preparing the project took the company over a year, which was
connected to the necessity to register most of
the products in the Office for Registration
of Therapeutic, Medical and Biocidal Products, where the procedure takes 12 months.
Dedicated products for the Food and Agro
branches are high quality products, meeting
the most restrictive regulations of the industry, they have to meet specific microbiological and sanitary standards. On the break of
2013 and 2014 a sale and marketing strategy
was developed for the food and agriculture
sector. From April 2014 the Company started to intensify its commercial activities for
seeking distributors and end-customers. Due
to our efforts, the sale of products in the
Food and Agro sector reached a 130% level
of sale in 2015 as compared to 2014. Whereas, the ROKO brand became a recognizable
brand in the area of dairy cattle farms, where
Poland is one of the leaders in the European
agricultural sector.
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CHEMIA
PROFESJONALNA
PROFESSIONAL
CHEMISTRY
Naszą ofertę produktową chemii
profesjonalnej można podzielić na kilka
grup asortymentowych.
Our professional chemistry product
offering can be divided into several
assortment groups.

ROKO AGRO
Linia innowacyjnych i profesjonalnych preparatów dedykowanych rolnictwu. Stworzone
przez nas produkty znajdują z powodzeniem
zastosowanie w: higienie doju, chlewni, kurników zapewniając najwyższy poziom czystości i bezpieczeństwa.
Line of innovative and professional preparations dedicated to agriculture. Products
created by us are successfully used for: hygiene of milking, pig farming, poultry houses,
providing the highest level of cleanliness and
safety.
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ROKO FOOD

HORECA

ROKO CLEANING

Specjalna linia stworzona do zastosowań
w przemyśle spożywczym. Wszędzie tam
gdzie higiena jest priorytetem nasze produkty zdobywają zaufanie odbiorców.
Z powodzeniem stosowane są w: zakładach
mięsnych, firmach produkujących żywność,
napoje, a także w mleczarniach.

Nasza najnowsza linia produktów stworzona
specjalnie z myślą o branży HoReCa (hotele, restauracje, catering). Mamy nadzieję, że
spotkają się z szerokim zainteresowaniem
i pozwolą nam na zdobycie kolejnych klientów.

Linia produktów dedykowana profesjonalnym firmom sprzątającym, a także instytucjom takim jak: szpitale, szkoły, czy hotele.
Roko Cleaning to zaawansowane technologicznie produkty, dzięki którym zdobywamy
pozycję jednego z liderów chemii profesjonalnej.

Special line created for use in the food industry. Wherever hygiene is a priority – our
products gain customer trust. They are successfully used in meat processing plants,
companies producing food and beverages,
as well as in dairies.

Our newest line of products has been designed specifically for the HoReCa branch (hotels, restaurants, catering). We hope for them
to meet with wide interest and allow for us to
gain new customers.

Line of products dedicated to professional
cleaning organisations as well as institutions
such as hospitals, schools and hotels. Roko
Cleaning means technologically advanced
products which give us the position of one of
the leaders in professional chemistry.

WYNIKI
FINANSOWE
FINANCIAL
RESULTS
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Na wyniki Grupy Kapitałowej
w okresie od stycznia do
grudnia 2015 roku wpływ
miały następujące czynniki:
The results of the Capital
Group in the period from
January to December 2015
were influenced by the
following factors:
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Podstawowa działalność operacyjna:
• wysoki koszt sprzedanych produktów
spowodowany m.in. modernizacją zakładu produkcyjnego w Brzegu Dolnym
przy jednoczesnym jego funkcjonowaniu,
• niższa produkcja w Brzegu Dolnym ze
względu na ograniczenie dostępnych
mocy produkcyjnych,
• inwestycje w rozwój sprzedaży produktów pod markami stworzonymi przez
PCC CP Kosmet,
• ujemna rentowność działalności spółek
zależnych.

Basic operational activity:
• High cost of sold products caused by,
among other things, the modernisation
of the production plant in Brzeg Dolny
with it functioning simultaneously,
• The lower production in Brzeg Dolny
due to limiting the available production
capacity,
• Investment in the development of product sale under the brands created by
PCC CP Kosmet,
• Negative profitability of subsidiaries.

Działalność finansowa:
• wyższe koszty odsetkowe,
• ujemne różnice kursowe, z których
większość jest związana z różnicami
kursowymi które powstały po dewaluacji rubla białoruskiego powstałymi
w związku z zadłużeniem w euro (z czego znaczna część do Grupy PCC Consumer Products)

Financial activity:
• Higher interest costs,
• Negative currency exchange differences, most of which is connected to currency exchange differences which were
caused by devaluation of the Belorussian ruble caused by the euro debt (of
which a significant part to Group PCC
Consumer Products)
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2015

2014

133 726,8

147 814,5

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Gross profit (loss) from sales

22 245,6

26 725,8

Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Profit (loss) on operational activity

-1 821,2

944,7

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Profit (loss) before taxation

-7 087,5

-2 684,1

Zysk (strata) netto
Net profit (loss)

-7 202,2

-2 956,6

2 014,5

6 293,9

-11 384,4

-15 229,0

4 318,9

14 402,5

1 604,2

6 655,2

Dane w tys. zł/in thousand PLN
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz usług
Revenue from the sale of products, goods and materials and services

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Net cash flow on operational activity

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Net cash flow on investment activity
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Net cash flow on investment activity
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego

Net cash flow on financial activity
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.

AUDIT OPINION
for the Shareholders and Supervisory Board of
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego PCC
Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza nr 4 na które składa się:

We have audited the accompanying financial statements of PCC Consumer
Products Kosmet Sp. z o.o. (“the Company”) with its registered office in
Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4, consisting of:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2015 roku,
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia 2015 roku,
rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia
31 grudnia 2015 roku,
dodatkowe informacje i objaśnienia.

•
•
•

introduction to the financial statements,
the balance sheet prepared as at 31 December 2015,
the profit and loss account for the period from 1 January
to 31 December 2015,
the statement of changes in shareholders’ equity for the period
from 1 January to 31 December 2015,
the statement of cash flows for the period from 1 January to 31
December 2015,
notes to the financial statements.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd
Spółki.

The Company’s Management Board is responsible for the preparation in
accordance with binding regulations of the financial statements and the Directors’ Report on the Company’s activities.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 roku poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
o rachunkowości”.

The Company’s Management Board and members of its Supervisory Board
are responsible for ensuring that the financial statements and the Directors’
Report meet the requirements of the Accounting Act of 29 September 1994
(2013 Journal of Laws, item 330 with subsequent amendments), hereinafter
referred to as “the Accounting Act”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania
finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy
Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.

Our responsibility was to audit the financial statements and to express an
opinion on the consistency of these financial statements with the applicable accounting policies, and on whether the financial statements give a true
and fair view, in all material respects, of the Company’s financial result and
financial position, as well as on the accuracy of the books of account constituting the basis for their preparation.
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Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie
opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości
i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób
wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę
sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia
opinii.
Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku
finansowego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku,
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

We performed the audit in accordance with:
1. Chapter 7 of the Accounting Act,
2. the auditing standards issued by the National Council of Certified Auditors in Poland.
We planned and performed the audit to obtain reasonable assurance that
the financial statements are free of material misstatements. In particular,
our audit included examining, on a test basis, evidence supporting the
amounts and disclosures in the financial statements. The audit also included
assessing the accounting principles used and significant estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial
statements.
We believe that our audit provided a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the audited financial statements of PCC Consumer Products
Kosmet Sp. z o.o., in all material respects:
a) give a true and fair view of the Company’s financial position as at 31 December 2015, as well as of its financial result for the period from 1 January
to 31 December 2015,
b) have been prepared in accordance with the applicable accounting
methods (policies), as well as on the basis of properly kept books of account,
c) are consistent with the applicable laws and regulations, and with the
Company’s Articles of Association.
The Directors’ Report on the Company’s activities includes all information
required by Article 49 of the Accounting Act, and the information contained
therein is consistent with the information presented in the audited financial
statements.

Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49
ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: Rafał Domicz
Biegły Rewident, nr w rejestrze 12115

BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
Authorized Audit Company No. 3355
Auditor in charge: Rafał Domicz
Certified Auditor , No. 12115

Katowice, 21 kwietnia 2016

Katowice, 21 April 2016

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
ir.kosmet@pcc.eu
www.PCCInwestor.pl

